
Τπιζδιάζηαηη καηαζκεςή Β ηάξηρ για ηο διαγωνιζμό  

«Δεν ξεσνώ» 

 

Η Β ηάμε ηνπ 3
νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Πξνζνηζάλεο, κέζα από κηα ζεηξά δξάζεσλ, 

γλώξηζαλ θαη αγάπεζαλ ηελ Κύπξν. Δηθόλεο, ινγνηερληθά θείκελα, ηξαγνύδηα, 

ηζηνξηθά γεγνλόηα, ζηάζεθαλ αθνξκή γηα λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο πσο δελ πξέπεη 

‹‹λα μερλνύλ››! Τν κήλπκα απηό πξνζπάζεζαλ λα ην εθθξάζνπλ κέζα από ηελ 

ηξηζδηάζηαηε θαηαζθεπή-καθέηα πνπ δεκηνύξγεζαλ.  

Τα ςλικά πος σπηζιμοποιήθηκαν ήηαν:  

2 θνκκάηηα θειηδόι(1,80 επί 80 εθ. ην θαζέλα) 

Χαξηί ηνπ κέηξνπ, εθεκεξίδεο 

Οδνληνγιπθίδεο, μπιάθηα από ζνπβιάθηα 

Γθνθξέ ραξηί(άζπξν, θίηξηλν, κπιε, πξάζηλν ρξώκα) 

Τέκπεξεο, πηλέια, θόιια, ςαιίδη, θνπίδη 

Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθόλεο ηεο Πάθνπ, ηεο Ακκνρώζηνπ, ηεο Κεξύλεηαο, ηεο 

Λάξλαθαο θαη ηεο Λεπθσζίαο. 

 

Σηελ αξρή μεθηλήζακε κε ην έλα θειηδόι ζην νπνίν δσγξαθίζακε ηελ Κύπξν. Σηε 

ζπλέρεηα ραξάμακε κε πξνζνρή θαη πάλσ ζηε γξακκή κε ην θνπίδη. Αθαηξέζακε ην 

πεξηηηό θειηδόι θαη θξαηήζακε ηελ Κύπξν. Ξεθηλήζακε κε ηέκπεξεο λα βάθνπκε ηηο 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ηα βνπλά(κε θαθέ ρξώκα) θαη ηηο πεδηάδεο(κε πξάζηλν 

ρξώκα). Χαξάμακε θαη ηελ πξάζηλε γξακκή. Βάςακε δύν θνκκάηηα εθεκεξίδεο κε 

θαθέ ρξώκα θαη όηαλ ζηέγλσζε ηα ηζαιαθώζακε θαη ηα ηνπνζεηήζακε ζηε ζέζε ησλ 

βνπλώλ ζηεξεώλνληάο ηα κε θαξθίηζεο. Σηε ζέζε ησλ πόιεσλ ηνπνζεηήζακε ηα 

ζνπβιόμπια ηα νπνία ζην πάλσ κέξνο είραλ κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα ηεο πόιεο 

θαη ην όλνκά ηεο. Σηελ πξάζηλε γξακκή ηνπνζεηήζακε έλαλ όκνξθν θξάρηε κε 

ινπινύδηα θαη ρξώκαηα. 

Κνιιώληαο ηε κία  νδνληνγιπθίδα δίπια ζηελ άιιε δώζακε ην ζρήκα ηεο μύιηλεο 

γέθπξαο θαη ηελ ηνπνζεηήζακε έηζη ώζηε λα ελώλεη ηα δύν κεγάια βνπλά ηεο 

Κύπξνπ(Όιπκπν-Πεληαδάρηπιν). Δπάλσ ζηε γέθπξα ηνπνζεηήζακε  κία 

νηθνγέλεηα(παηέξαο Διιελνθύπξηνο, κεηέξα Τνπξθνθύπξηα θαη ηα δίδπκα κσξά ηνπο) 

. Η γέθπξα θαη ην δεπγάξη ζπκβνιίδνπλ ηελ θαηάξγεζε ηεο πξάζηλεο γξακκήο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελόο Κππξηαθνύ θξάηνπο όπνπ ζα δνπλ όινη αξκνληθά ρσξίο ηελ Αγγιηθή 

θαη ηελ Τνπξθηθή θαηνρή.  

 Τν δεύηεξν θειηδόι ην βάςακε γαιάδην γηα λα γίλεη ε ζάιαζζα από ηελ νπνία 

βξέρεηαη ε Κύπξνο θαη πάλσ ζε απηό θνιιήζακε ηε καθέηα. 

 

  Τέινο, δεκηνπξγήζακε έλα ςεθηδσηό (κε γθνθξέ κπαιίηζεο) ηε ζεκαία ηεο 

Κύπξνπ, έηζη όπσο ηε θαληάδνληαη ηα παηδηά ηεο Β ηάμεο ηνπ 3
νπ

 Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ Πξνζνηζάλεο. 

 

 


